
Normativa de Suport a la Creació als espais dels Centres Cívics de Ciutat Vella 
Centre Cívic Convent de Sant Agustí 

El Centre Cívic Convent de Sant Agustí disposa de sales polivalents per desenvolupar les activitats 
relacionades amb una activitat creativa, aquestes estan disponibles en funció de la programació i 
dels serveis del propi centre. 

1. Per poder accedir a un espai per desenvolupar una acció creativa cal emplenar la sol·licitud i
signar-la, acceptant aquesta normativa. La petició tindrà una durada màxima d’un mes
revisable. El màxim temps que es pot allargar aquesta relació és de 3 mesos. En cas que es
necessiti ampliar-la es valorarà l’estat d’evolució de la petició inicial.

2. Les sol·licituds rebudes es valoraran mensualment i es donarà resposta per escrit.
3. Es prioritzaran les propostes de grups que siguin del territori o que treballin per al territori,

com els joves creadors.
4. Per poder valorar la viabilitat de la proposta, caldrà adjuntar amb la sol·licitud la descripció del

projecte, pot incloure imatges, CV de la persona o col·lectiu i tot aquell material que cregueu
necessari.

5. Les hores i materials que el Centre pugui aportar en aquest suport a la creació es pactaran
amb la persona o col·lectiu depenent tant de la demanda d’ocupació d’espais i de la
necessitat tècnica del projecte proposat. El centre es reserva el dret de reduir o ampliar les
hores pactades en funció de les necessitats de la programació i serveis del centre.

6. Es podrà pactar un màxim de 6 hores a la setmana.
7. Per fer ús d’aquest espai de suport a la creació, la persona o col·lectiu es compromet a

col·laborar amb el Centre aportant un retorn obert al barri. Ja sigui realitzant una
representació oberta o bé en qualsevol altre format que s’ajusti a la programació o als serveis
del Centre Cívic. Una primera aproximació quedarà pactada en la fitxa i en tot cas, s’acordarà
amb suficient antelació i es pactaran els termes de la col·laboració un cop evolucioni.

8. La persona o col·lectiu es compromet a retornar el material facilitat pel Centre i a deixar la
sala (incloent el mobiliari) tal com s’ha trobat; qualsevol desperfecte anirà a càrrec de l’usuari
així com les despeses de neteja que es puguin generar.

9. En cap cas es pot deixar material a la sala cedida o a altres espais del centre. Si cal
enmagatzemar algún tipus de material es pactarà amb antelació, segons disponibilitat del
Centre, què, on i com, i la clau la guardarà el Centre.

10. Donat que les activitats de suport a la creació han de conviure amb altres activitats, cal tenir
cura del soroll i del to de veu per tal de respectar als usuaris de la resta d’espais.

11. El Centre Cívic es reserva la possibilitat de canviar o anul·lar la cessió en funció de la
programació i serveis del centre. S’avisarà amb l’antelació oportuna i s’intentarà facilitar la
recuperació d’hores.

12. En cas d’absències reiterades per part de la persona o col·lectiu, durant almenys dues
setmanes sense avís previ, el procès de suport a la creació pot ser anul·lat.

13. L’incompliment de qualsevol dels punts d’aquesta normativa produirà l’anul·lació dela procès
de suport a la creació.

14. Qualsevol tema o petició fora de l’acord es tractarà directament amb la persona referent del
Convent que signa l’acord.
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Sol·licitud de Suport a la Creació al Centre Cívic Convent de Sant Agustí 

Nom i cognoms: 

DNI: 

Correu electrònic: 

Adreça web o facebook del projecte: 

Adreça i C.P.:        Població: 

Telèfon:   

Com a responsable del grup: 
afirma conèixer i assumir la normativa de cessió d’espai d’assaig i SOL·LICITA la cessió d’un espai 
per assajar amb la finalitat de (breu descripció del projecte*): 

*Adjunteu material sobre la companyia, projecte, imatges, etc.

Període trimestral (especifiqueu dates): 

Dia setmana i horari (especifiqueu més d’una opció) 
Opció a): 
Opció b): 
Opció c): 

Nombre de persones que participen: 
Necessitats imprescindibles: 

Signatura i data amb la que afirmo conèixer i assumir la normativa de cessió d’assajos del Centre: 

Signatura del responsable                                            Segell del Centre i data 
______________________________________________________________________ 

C.C. Convent de Sant Agustí
C/ Comerç 36 -  Pl. de L’Acadèmia S/N - 08003 

Barcelona - 932 565 000 
www.conventagusti.com   @ConventAgusti 

programacio@conventagusti.com 
projectes@conventagusti.com 
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